
1 

Konkurrenspolicy 
Policy 

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 
§315/2015 KS2015/1382

Diarienummer: 
Dokumentansvarig: 
Beredande organ:  
Beslutad av:  
Datum för beslut: 
Giltighetstid:  
Handläggare: 

KS2019/2032
Ekonomi och upphandling, Ekonomichef 
Ekonomiberedningen  
Kommunfullmäktige § 180/2013
2015-12-10 
2023-12-31 
Pia Jakobsson   



 
 

2(2) 

  

Vision 
Kungälvs kommun är en attraktiv kommun att verka, bo och vistas i både för både enskilda, näringsidkare 
och anställda. Kungälvs kommun bedriver den egna verksamhet på ett effektivt sätt som stimulerar 
kreativitet och leder till hushållning med de offentliga finanserna men som samtidigt uppmuntrar och 
möjliggör valfrihet för kommunens medborgare och brukare.  
 
Konkurrensutsättning 
All verksamhet, med undantag för de som enligt lag måste bedrivas av kommunen i egen regi och med egen 
personal, får konkurresutsättas. All konkurrensutsättning i Kungälvs kommun genomförs i enlighet med 
kommunens policydokument, för att på ett rättssäkert sätt och i nära dialog med berörda verksamheter, 
anställda, brukare, medborgare och näringsliv finna hållbara lösningar som genererar ökad kvalitet till 
minskad kostnad. Vid konkurrensutsättning beaktar Kungälvs kommun alltid brukarnas och medborgarens 
behov och kommunen strävar efter att skapa en öppen marknad där valfrihet och konkurrens råder.  
 
Vid framtagande av underlag för konkurrensutsättning ska konsekvenserna för små och medelstora företag 
och möjligheten att ställa krav på sociala hänsyn särskilt belysas. Vidare ska konsekvenser och eventuella 
inskränkningar i meddelarfrihet åskådliggöras och diskuteras.  
 
Valfrihet 
I Kungälvs kommun används konkurrensprövning som ett medel för att skapa och upprätthålla en 
verksamhet som motsvarar brukarnas och medborgarnas krav och förväntningar. Det betyder att 
kommunens resurser ska användas för att möta medborgarens behov i så hög grad som möjligt. Behoven 
och önskemålen hos medborgarna varierar både mellan och inom olika grupper vilken ställer höga krav på 
kommunen som tjänstedistributör. För att tillmötesgå de varierande behoven och önskemålen strävar 
kommunen mot att få in flera tjänstedistributörer på den kommunala marknaden. 
 
Effektivitet och kvalitet  
Kungälvs kommuns verksamhet bedrivs på ett effektivt och funktionellt sätt där strävan efter en hög 
kvalitet är vägledande. Konkurrensprövning inspirerar den egna verksamheten till utveckling mot nya och 
effektivare arbetssätt med bibehållen kvalitetet på de tjänster som levereras.  
 
Möjlighet till jämförelse 
Genom att öka valfriheten på marknaden och överlåta drift av tjänster på annan part erhåller Kungälvs 
kommun värdefulla möjligheter till jämförelse. Jämförelse av t.ex. organisation och arbetssätt kan inspirera 
till och skapa förbättringar i den egna organisationen i syfte att öka kvalitet och konkurrenskraft hos de egna 
verksamheterna.  
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